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കെ.കെയിൽ 
EIA, DPR ക�ൊതുജന ചർച്ചയ്ക്ക് ലഭ്യമൊക്ുെ

 നിർദിഷ്ട തിരുവനന്തപുരം- കാസറഗ�ാഡ് സില്വർ ലൈന് സസമി  
ലൈസ്പീഡ് സറയില് ഗകാറിഗഡാർ (സക. സറയില്) പദ്ധതിയുസെ സമഗ്ര  
പാരിസ്ിതിക ആഘാത പഠനം (EIA) തയ്ാറാക്ി, പ്രസ്തുത ഗരഖയും 
വിശദ പദ്ധതി ഗരഖയിസൈ (DPR) പ്രസക്ത ഭാ�ങ്ങളം ജനങ്ങൾക്് ചർച്ച
യ്കായി നല്കണസമന്ം  അത്തരസമാരു ചർച്ച നെക്ംവസര പദ്ധതി നിർ
വൈണം നിർത്തിസവക്ണസമന്ം ഗകരള ശാസ്ത്രസാൈിത്യ പരിഷത്ത് 
ഗകരള സർക്ാരിഗനാെ് ആവശ്യസപെട്ിട്ടുണ്്. 
 പദ്ധതി സംബന്ിച്ച് ഇതുവസര ൈഭ്യമായ വിവരങ്ങളസെ അെിസ്ാന
ത്തില് വിൈയിരുത്തുഗ്ാൾ നിരവധി ആശങ്കകൾ  ഉയർന്ിട്ടുണ്്. ഇത്രയും 
ഭപീമമായ തുക മുെക് മുതലുള്ള ഒരു പദ്ധതിസയന് നിൈയില്  ഗകരളത്തി

2



സറെ �താ�ത മുന്�ണനയില് ഇതു വരുഗമാ ? ഏതുവിഗധനയാണ് പര
മാവധി ജനങ്ങൾക്് പ്രഗയാജനകരമായി ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്ാ
നാവുക? കൂടുതല് ഫൈപ്രദമായ ബദലുകൾ ഉഗണ്ാ? തുെങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ  
വിശദമായ ചർച്ച ആവശ്യസപെടുന്സണ്ന്് ഞങ്ങൾ കരുതുന്. അത്തര
ത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക് ആധാരമാഗകണ് പ്രധാന വസ്തുതകൾ ചുവസെ നല്കു
ന്.

1. ഗകരളം ഒഗട്സറ �താ�ത പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്ന് സംസ്ാന
മാണ്. ഗവ�തക്റവ്, അപകെം, ഗറാഡിസറെ ഗശാച്യാവസ്, ഭൂ ദൗർൈ
ഭ്യം, �താ�ത സംവിധാനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള ഏഗകാപനമില്ായ്മ, വിവിധ 
ഏജന്സികളിലൂസെയുള്ള നിയന്ത്രണം, ഗറാഡ് �താ�തത്തിലുള്ള അമിത 
ആശ്ിതത്ം, ജൈ�താ�തത്തിസറെ അവ�ണന, നിയമങ്ങൾ നെപൊ
ക്ന്തിസൈ അപര്യാപ്തത, ജനങ്ങൾക്ിെയിസൈ ഗബാധനിൈവാരക്റവ് 
എന്ിവസയാസക് ഗചർന്താണ് നമ്മുസെ �താ�ത പ്രതിസന്ി.

2. ഇത് പരിൈരിക്ണസമങ്കില് സമഗ്രമാസയാരു �താ�തനയവും 
അതിനനുസൃതമായ പരിപാെികളം ഉണ്ാവണം. പരിപാെികൾ പരസ്ര 
പൂരകമാവണം. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൂടുതല് യാത്രക്ാര്ക്്ക് അപകടയം കു
റഞ്ഞതയം ന്െലവ്ക് കുറഞ്ഞതയം സമയയം പാഴാക്ാത്തതമായ രീതിയില് 
യാത്രന്െയ്യുന്നതിനാവണയം; കൂടുതല് വാഹനങ്ങള് യാത്രന്െയ്യുന്നതിനാ
വരുത്ക്. കകരളത്തിന്ല യാത്രക്ാരില് ഭൂരിഭാഗവയം ഇന്ന്ക് കറാഡിന്നയയം 
അതില് തന്ന്ന സ്വകാരഷ് വാഹനങ്ങന്ളയമാണ്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത്ക്. സറ
യില്സവയുസെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
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3. ന്പാതഗതാഗത സയംവിധാനങ്ങളുന്ട ശാക്ീകരണവയം ഒപ്യം 
അവയന്ട സാധഷ്തകന്ള ഫലപ്രദമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനുമാവണയം 
മുന്ഗണന. ന്പാതഗതാഗതത്തിന്റെ കകന്ദ്രസ്ാനത്ത്ക് ന്റയില്ന്വ 
ആയിരിക്ണയം. തീവണ്ികളുന്ട കവഗത വര്ധിപ്ിക്ണയം. അതിനായി 
സറയിൈില് നിൈവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിൈരിക്ാനും അർധ അതിഗവ� 
തപീവണ്ികൾ വസര ഗകരളത്തിലൂസെ ഓൊനും നെപെി ഉണ്ാകണം. ഇവിടു
സത്ത സറയില് യാത്രക്ാരില് ഭൂരിഭാ�വും അന്തർ സംസ്ാന യാത്രക്ാ
രും, അന്തർ ജില്ാ യാത്രക്ാരുമാണ്; സംസ്ാനത്തിസറെ ഒരറ്ം മുതല് 
മസറ് അറ്ം വസര ദിനംപ്രതി യാത്രസചയ്യുന്വരല്.

4. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണക്ിസൈടുത്തുസകാണ്് ഗകരളത്തിസൈ സറയില് 
�താ�തം സമച്ചസപെടുത്താന് ഇന്ത്യന് സറയില്ഗവക്ഗമല് രാഷ്ടപീയ സമ്
ർദ്ദവും ബഹുജനപ്രഗ്ാഭങ്ങളം ഉണ്ാകണം. വിവിധ തരയം കമ്പനികളുയം 
കകാര്പ്കറഷനുകളുമായി വിഭജിച്ചുന്കാണ്്ക് ഇന്ഷ്ന് ന്റയില്ന്വന്യ സ്വ
കാരഷ്വല്ക്രിക്കുന്ന കകന്ദ്രസര്ക്ാറിന്റെ നടപടികള്ന്ക്തിന്രയയം പ്ര
തികഷധയം ഉയരണയം.

5. ഇവിന്ടയാണ്ക് ന്ക.ന്റയിലിന്റെ നിര്ദിഷ്ട സില്വര് ലലന് പദ്ധതി 
െര്ച്ചയാകവണ്ത്ക്. മുകളില് സൂെിപ്ിച്ച കകരളത്തിന്ല യാത്രാപ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്നതിന്ക് സില്വര് ലലന് എത്രമാത്രയം പരഷ്ാപ്തമാന്ണന്ന്ക് 
ഇനി പരികശാധിക്ായം.
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t സില്വര് ലലന് (SL) പദ്ധതി തിരുവനന്പുരയം മുതല് കാസറ
കഗാഡ്ക് വന്രയാണ്ക്. അതിന്റെ പാതകള് നിര്മിക്കുന്നത്ക് സ്റാന്കഡര്ഡ്ക് 
കഗജില് ആയതിനാല് നിലവിലുള്ള ക്ാഡ്ക് കഗജ്ക് പാതയമായി പരസ്പ
രയം കെര്ന്നുകപാകില്ല. അതിനാല്, അന്ര് സയംസ്ാന യാത്രക്ാര്ക്്ക് 
SL പ്രകയാജനമാവില്ല. അത്ക് ഒറ്റന്പ്ട്ട ഒരു ന്റയില് മാത്രമായിരിക്കുയം. SL 
ഗ്റേഷനുകൾ മിക്തും പ്രധാന ന�രങ്ങൾക്് പുറത്താണ് (ഉദാ: എറണാ
കുളസത്ത ഗ്റേഷന് കാക്നാെ് ആണ് ). 530 കിഗൈാമപീറ്റിന്ിെയില് 11 
ഗ്റേഷനുകൾ ഉണ്്. നിൈവിലുള്ള പാതയില് നിന്് വളസര മാറിയാണ് SL 
പാത വരുന്ത്.

t കകരളത്തില് ഇകപ്ാഴുള്ള ന്റയില് സയംവിധാനയം പൂര്ണമായയം ക്ാ
ഡ്ക്കഗജ്ക് ആണ്ക്.  അതിന്ല പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് ഇരട്ടിപ്ിക്ാത്ത പാത (ഏറ്റു
മാനൂര്- െിങ്ങവനയം; അമ്പലപ്പുഴ- എറണാകുളയം, ന്ഷാര്ണ്ണൂരിന്റെ അടുത്ത 
പ്രകദശയം എന്നിങ്ങന്ന), കാലഹരണന്പ്ട്ട സിഗ്നലിങ്ക് സയംവിധാനയം എന്നി
വയാണ്ക്. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് രണ്യം പരിഹരിച്ചാല് തന്ന്ന, കവഗത ഇകപ്ാ
ഴകത്തതികനക്ാള് ന്മച്ചന്പ്ടുത്താനുയം കൂടുതല് വണ്ികള് ഓടിക്ാനുയം 
കഴിയയം. അതിനാല് പാത ഇരട്ടിപ്ിക്ലിന്ക് മുന്ഗണന നല്കണയം. ഓഗട്ാ
മാറ്ിക് സിഗ്നൈിങ് സംവിധാനം 6000- 8000 ഗകാെി രൂപ സചൈവില് രണ്് 
വർഷങ്ങൾസകാണ്് പൂർത്തിയാക്ാവുന്താണ്. ഇതിന് രണ്ിനും ഗകരള 
സർക്ാർ ഇന്ത്യന് സറയില്സവസയ സൈായിഗക്ണ്തുണ്്. അതുവഴി രാ
ജ്യത്തിസറെ എല്ാ ഭാ�വുമായും ഗകരളത്തില്നിന്ള്ള വണ്ികൾക്് ഗവ�
ത്തില് എത്താന് കഴിയും. ഇന്ത്യന് സറയില്സവ പ്രവർത്തിക്ന്ത് 96% 
വും ഗ്ാഡ്ഗ�ജില് ആണ്. 3% മപീറ്ർ ഗ�ജിലും. ചരക് �താ�തത്തിനും 
പുതിയ പാത ഗ്ാഡ് ഗ�ജ് ആയാല് മാത്രഗമ ശരിയാവുകയുള്ളു. അധിക 
ലൈനുകൾ നിൈവിലുള്ള ലൈനിഗനാെ് ഗചർന്് ആസണങ്കില് ഭൂമി ഏസറ്ടു
ക്ലും താരതഗമ്യന എളപെമാകും. പസ് സ്പീഡ് കൂട്ണസമങ്കില് വൈിയ വള
വുകൾ ഒഴിവാക്ാനായി ഗവണ് മാറ്ങ്ങൾ വരുഗത്തണ്ിവരും. ആ സാധ്യത 
�ൗരവമായി പരിഗശാധിച്ചിട്ില്.
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t SL പദ്ധതിക്് ഇഗപൊൾ ഏതാണ്് 64,000 ഗകാെി രൂപയാണ് മതിപെ് 
സചൈവ്. 5 വർഷസത്ത നിർമാണകാൈം പ്രതപീ്ിക്ന്. നപീതി ആഗയാ�് 
ഇഗപൊൾ തസന് 1.3 ൈ്ം ഗകാെി രൂപ ഗവണസമന്് പറയുന്. എന്താ
യാലും നെപെ് സ്ിതിസവച്ച് പണി പൂർത്തിയാകുഗ്ാഗഴക്ം 2 ൈ്ം ഗകാെി 
രൂപ കവിയുസമന്ം വിദ�്ധർ പറയുന്. പൂർത്തിയാകുന്സതഗപൊസഴന്് 
പ്രവചിക്ാന് കഴിയില്. ഇത്രയയം പണയം കടയംവാങ്ങണയം. അത്ക് കകരളന്ത്ത 
വലിയ കടന്ക്ണിയിലാക്കുന്മന്ന്ക് കണക്കുകള് കാണിക്കുന്നു.

t 2025- 26 ല് (പണി പൂർത്തിയാകുന് വർഷം) പ്രതിദിനം 80,000 
യാത്രക്ാസര പ്രതപീ്ിക്ന്. രണ്് ഭാ�ഗത്തക്ായി 37X2 = 74 ട്ിപ്പുകളം. 
ഒരു യാത്രയില് പരമാവധി 675 ഗപർ. യാത്രാക്കൂൈി പരമാവധി 1500 രൂപ. 
ഇത് പൂർണമായും ഈ രപീതിയില് തസന് നെപൊയാല്ഗപൊലും െിക്റ്ില് 
നിന്് കിട്ടുന് പണംസകാണ്് കിഫ് ബി ഈൊക്ന് നിരക്ില്ഗപൊലും 
സക. സറയിൈിസറെ വായ്പയ്ക് പൈിശ നല്കാന് കഴിയില്.

t SL സറെ DPR ഇതുവസര ൈഭ്യമല്. ൈഭ്യമായ EIA സവച്ച് ഗനാക്ഗ്ാൾ 
88 കി.മപീ. പാെത്തിലൂസെയുള്ള ആകാശപാതയാണ്. 4- 6 മപീറ്ർ ഉയരത്തി
ല് തിരുവനന്തപുരം- കാസറ ഗ�ാഡ് വസര മതിലുകൾ ഉണ്ാകും. 11 കി.മപീ. 
ഓളം പാൈങ്ങൾ വരും. 11.5 കി.മപീ. ആണ് സമാത്തം തുരങ്കങ്ങൾ. 292 കി.മപീ. 
എംബാങ്കു സമറെ് സകട്ടും. ആയിരക്ണക്ിന് വപീടുകൾ, സപാതു സകട്ിെങ്ങൾ 
എന്ിവ ഇല്ാതാകുസമന്് EIA പറയുന്. 1300 ഓളം സൈക്ടർ ഭൂമി ഏസറ്
ടുഗക്ണ്ി വരുമസത്ര. പാത കെന്ഗപാകുന് നസല്ാരുഭാ�ം CRZ പരിധി
യില് വരുന് ഭൂമിയാണ്. പശ്ിമഘട്ത്തിസറെ ചിൈ ഭാ�ങ്ങളം ഉൾസപെടു
ന്. വൈിയഗതാതില് ജനങ്ങസള കുെിസയാഴിപെിഗക്ണ്ിവരും. ഇവസയ്കല്ാം 
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ഗവണ്ിവരുന് പ്രകൃതിവിഭവ ഗശഖരണം കൂെിഗച്ചർന്് വൈിസയാരു പാരി
സ്ിതിക ആഘാതമായിരിക്ം ഫൈം. ഒരു ഭാഗത്ത്ക്, DPR കപാലുയം അയംഗീ
കരിച്ചിട്ടിന്ല്ലന്ന്ക് പറയകമ്പാള്, മറുഭാഗത്ത്ക് സ്ലന്മടുപ്ിനായി ധൃതികൂട്ടു
ന്നതായി കാണുന്നു. അകപ്ാഴുയം പദ്ധതിയന്ട സാമൂഹിക ന്െലവകള് കൂടി 
ഉള്ന്പ്ടുത്തി വിശദമാന്യാരു കനട്ട- കകാട്ട വികലേഷണയം ജനങ്ങള്ക്ി
ടയില് െര്ച്ച ന്െയ്ാന് ഇതവന്ര ന്ക.ന്റയില് കമ്പനി തയ്ാറായിട്ടില്ല. 
അതിന്ക് മുമ്പാണ്ക് ഭൂമി ഏന്റ്റടുക്ല്.

t സറയില്സവ �താ�തത്തിസൈ തിരക്് കണക്ിസൈടുത്ത് EKM- SRR 
റൂട്ില് 3, 4 പാതകൾക്ള്ള സർഗവ നെക്ന്തായി അറിയുന്. ഇത് 
ഗനരസത്ത തസന് സറയില്സവ ബജറ്ില് ഇെംപിെിച്ച പദ്ധതിയാണ്. ഈ 
പുതിയ ലൈന് സ്ാഭാവികമായും ഗ്ാഡ് ഗ�ജ് ആയിരിക്ം. അതിസന 
നിൈവിലുള്ള ഗ്ാഡ് ഗ�ജ് ലൈനുകളമായി എളപെത്തില് ബന്ിപെിക്ാം. 
ഈ ലൈന് ഭാവിയില് തിരുവനന്തപുരം- മം�ൈാപുരം റൂട്ിഗൈക്് നപീട്ാനും 
സറയില്സവയില് സമ്ർദം സചലുത്തണം. ഈ പാതകൾ ഗവ�ത കൂെിയ 
വണ്ികൾ ഓെിക്ാവുന്ത്ര ശക്തിയില് നിർമിക്ാന് നെപെി ഗവണം. 
ഇത്രയും പ്രവർത്തികൾക്് SL സറെ നിർമാണകാൈഗത്തക്ാൾ കുറഞ്ഞ 
സമയവും കുറഞ്ഞ സചൈവും മതിയാകുസമന്് വിദ�്ധർ പറയുന്. ഇത്തരം 
സാധ്യതകസളാന്ം കണക്ിസൈടുക്ാസതയും നിൈവിലുള്ള BG ലൈനുക
ൾക്് പൂരകമല്ാസതയും പുതിസയാരു ക്നി ഉണ്ാക്ി പരസ്രം ബന്മി
ല്ാത്ത ഒരു SG ലൈന് സചൈഗവറിയതും ഉപഗയാ�്യത കുറഞ്ഞതുമായിരി
ക്ം.

t തിരുവനന്തപുരം- കാസറഗ�ാഡ് ന�രങ്ങൾ വൈിയ ബിസിനസ് 
ൈബ്ബുകൾ അല്. തിരുവനന്തപുരം ആകസട് ഗകരളത്തിസറെ തൈസ്ാന 
ന�രം മാത്രമാണ്. അവിഗെക്് കാസറഗ�ാഡ് നിന്ള്ളവർക്ം തിരിച്ം 
രാത്രിയാത്രയാണ് കൂടുതല് അഭികാമ്യം. ഭാവിയിന്ല വികസനത്തിന്റെ 
കപരില് ജനങ്ങന്ള ഭ്രമിപ്ിക്കുന്നതിന്ക് പകരയം വസ്ക്തതകളുന്ട പിന്ബല
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കത്താന്ട യാത്രാ ആവശഷ്യം സയംബന്ിച്ച്ക് കൃതഷ്മായ ലടയം സീരീസ്ക് പഠന
ങ്ങള് നടത്തി യാഥാര്ഥഷ്യം കണക്ാക്കുകയാണ്ക് കവണ്ത്ക്.

ഇെത്താവളങ്ങളില് സകട്ിെനിർമാണം നെത്തിയുള്ള ൌണഷിപെ് ഉണ്ാക്ാ
നുള്ള സാധ്യതകസള SL പദ്ധതിയുമായി ബന്ിപെിക്ന്ത് ശാസ്ത്രപീയമല്. 
മാത്രമല് അസതാസക് EIA യില് പറയുന്തുഗപാലുള്ള ഗ്രപീന് വികസനത്തി
സറെ ഭാ�വുമല്.

6. ഇഗപൊൾ തസന് ഇന്ത്യന് സറയില്സവ പൂർണമായും സപാതുഗമഖൈ
യില് ഉണ്ാക്ിയ അർധ അതിഗവ� തപീവണ്ികളസെ സർവപീസ് നെത്തു
ന്ണ്്. സചലന്യിസൈ ICF ല് നിർമിച്ചവയാണ് �തിമാന്, വഗദേഭാര
ത് എക്് പ്രസ്സുകൾ. ഇവ നയൂദല്ൈി- വാരാണസി, നയൂദല്ൈി- ശ്പീമാതാ 
ലവഷ്ണഗവാഗദവി ഖത്ര (കാശ്പീർ); നയൂദല്ൈി- ഝാന്സി എന്പീ റൂട്ടുകളിൈാ
ണ് ഓടുന്ണ്്. 16 ഗബാ�ികളള്ള വഗദേഭാരത് എക്്പ്രസ് 97 ഗകാെി രൂപ 
സചൈവില് 18 മാസംസകാണ്ാണ് ICF നിർമിച്ചത്. ഈ വണ്ികൾ ഗ്ാ
ഡ് �ജ് ലൈനിൈാണ് ഓടുന്ത്. ഗകരളത്തിലും ഗ്ാഡ്ഗ�ജിലുള്ള പാത 
ശക്തിസപെടുത്തിയാല് ഇത്തരം വണ്ികൾ ഓെിക്ാവുന്താണ്. എന്ിട്ടും 
വിഗദശ ക്നികസള ആശ്യിക്ന് ്റോന്ഗഡർഡ് ഗ�ജ് വണ്ികൾക്ാ
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യി എന്തിന് നിൈസകാള്ളുന്? ഗൈാകത്തിസറെ പൈ ഭാ�ത്തും (ജപൊന്, 
ജർമനി, ലചന എന്ിങ്ങസന) ഇത്തരം വണ്ികൾ SG യില് ഓടുന്തു
സകാണ്ടുമാത്രം തിരുവനന്തപുരം- കാസറഗ�ാഡ് റൂട്ില് ്റോന്ഗഡർഡ് 
ഗ�ജ് അനുഗയാജ്യമാകണസമന്ഗണ്ാ? ഇത്തരയം രാജഷ്ങ്ങളുന്ട ആവ
ശഷ്മാകണാ കകരളത്തിന്റെ ആവശഷ്യം? അനുകരണമല്ല, ആവശഷ്മാണ്ക് 
പ്രധാനയം. അനുകരണയം കകമ്പാളാധിഷ്ിതമാണ്ക്, ആവശഷ്മാവന്ട്ട ജീവി
തവമായി ബന്ന്പ്ട്ടതയം.

7. SL ല് ഓെിക്ന്ത് EMU വണ്ികളാണ്. ഇതിസറെസയല്ാം സാഗങ്ക
തികവിദ്യ നല്കുന്ത് ജപൊന് ഇറെർനാഷനല് ഗകാപെഗററ്പീവ് ഏജന്സി 
(JAICA) എന് ക്നിയാണ്. വായ്പയെക്ം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഗകാ
പിപെിക്ന്തും JAICA ആസണന്് അറിയുന്. സത്രാ MVA എന് ഫ്രഞ്് 
ക്നിയാണ് DPR തയ്ാറാക്ിയത്. ഇഗപൊഴഗത്തത് ഒരു ദ്രുത (rapid) EIA 
ആണ്. അതിന് പകരം സമഗ്രമാസയാരു EIA ആണ് ഗവണ്ത്. EIA യും 
DPR ഉം ജനങ്ങൾക്ിെയില് ചർച്ചസചയ്ണം.

8. അതിഗവ� യാത്രക്ാർക്ായി ഗകരളത്തിസൈ നാലും ഒപെം ഗകായ്
ത്തൂർ, മം�ൈാപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളം ഗചർന് സചൈവ് കുറഞ്ഞ ഒരു 
സക.എയർ പദ്ധതി ആഗൈാചിക്ാന് കഴിയിഗല്? വികദശ രാജഷ്ങ്ങളില് 
അതികവഗ ന്റയിലിന്റെ ന്െലവിന്നയയം കവഗതന്യയയം താരതമഷ്യം ന്െയ്യു
ന്നത്ക് വിമാനയാത്രയമായി ബന്ന്പ്ടുത്തിയാണ്ക്, അല്ലാന്ത പാസഞ്ച
ര് തീവണ്ികളുമായി ബന്ന്പ്ടുത്തിയല്ല.

ഇക്ൊള് തകന് ഇന്്യന് കെയിൽകവ �ൂർണമൊയും ക�ൊതുകമഖ
ലയിൽ ഉണ്ൊക്ിയ അർധ അതികവഗ തീവണ്ിെളുകെ സർവീസ്ക് 
നെത്ുന്ുണ്്ക്. കെരളത്ിലും ക്ൊഡ്ക്കഗജിലുള്ള �ൊത ശക്ി
ക്െുത്ിയൊൽ ഇത്രം വണ്ിെള് ഓെിക്ൊവുന്തൊണ്ക്. എന്ി
ടും വികേശ െമ്പനിെകള ആശ്രയിക്ുന് സ്റൊന്കഡർഡ്ക് കഗജ്ക് 
വണ്ിെള്ക്ൊയി എന്ിന്ക് നിലകെൊള്ളുന്ു? 
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ക�ൊതു നിഗമനങ്ങള്:

മുകളില് സൂെിപ്ിച്ച കാരഷ്ങ്ങന്ള മുന് നിര്ത്തി കകരളത്തില് പാരിസ്ി
തിക സുസ്ിരതകയാന്ടയള്ള വികസനയം സാധഷ്മാക്ാനുയം അതിന്റെ 
ഭാഗമായി ഗതാഗത സയംവിധാനയം ന്മാത്തത്തില് സുഗമമാക്ാനുയം ഒപ്യം 
ന്റയില്ന്വ സയംവിധാനത്തിന്റെ ഉപകയാഗഷ്ത ന്മച്ചന്പ്ടുത്താനുയം കവണ്ി 
ലകന്ക്ാകള്ളണ് നടപടികന്ള ഇനി പറയയം പ്രകാരയം ക്ാഡീകരിക്ായം.

t നിലവിലുള്ള തിരുവനന്പുരയം- കാസറകഗാഡ്ക് റൂട്ടില് ഇനിയയം പൂ
ര്ത്തിയാകാത്ത പാത ഇരട്ടിപ്ിക്ല് എത്രയയം കവഗയം പൂര്ത്തിയാക്കുക. ത
ടര്ന്ന്ക് ഓകട്ടാമാറ്റിക്ക് സിഗ്നലിങ്ക് സയംവിധാനവയം ഏര്ന്പ്ടുത്തുക.

t രണ്ായംഘട്ടമായി ആദഷ്യം ന്ഷാര്ണ്ണൂര്- എറണാകുളയം റൂട്ടിലുയം പിന്നീട്ക് 
തിരുവനന്പുരയം- മയംഗലാപുരയം റൂട്ടിലുയം 3, 4 ലലനുകളുന്ട പണി പൂര്ത്തി
യാക്കുക. ഇവ കവഗത കൂടിയ തീവണ്ികള് കൂടി ഓടിക്ാന് കഴിയയംവിധയം 
നിര്മിക്ണയം.

t ഒരു മണിക്കൂര് ഇടവിന്ട്ടങ്ിലുയം പാസഞ്ചര് (MEMU) വണ്ികള് അന്ര് 
ജില്ലാ അടിസ്ാനത്തില് ഓടിക്കുക. ഇത്ക് ന്മാത്തയം ന്റയില്ന്വ സയംവി
ധാനന്ത്ത സജീവമാക്കുയം.

t ഈ രീതിയില് ന്തക്്ക്- വടക്ായി ശാക്ീകരിക്ന്പ്ടുന്ന ന്റയില്ന്വ 
ലലനുകളുയം നിലവിലുള്ള ന്തക്്ക്- വടക്്ക് കദശീയപാതകളുയം ഏകകാപിപ്ി
ച്ച്ക് കകരളത്തിന്ല ഗതാഗതത്തിന്റെ നന്ട്ടല്ലായി പ്രവര്ത്തിപ്ിക്കുക.
കിഴക്്ക്- പടിഞ്ഞാറായി ന്റയില്ന്വ കസ്റഷനുകന്ള ബന്ിപ്ിച്ച്ക് കറാഡ്ക് 
ഗതാഗതയം ്മീകരിക്കുക.

സിൽവർ്ലന് സ്റൊന്കഡർഡ്ക് കഗജിൽ 
ആയതിനൊൽ നിലവിലുള്ള ക്ൊഡ്ക് കഗ
ജ്ക് �ൊതയുമൊയി �രസ്പരം കചർന്ുക�ൊ
െില്ല. അതിനൊൽ, അന്ർ സംസ്ൊന 
യൊത്രക്ൊർക്്ക് SL പ്രകയൊജനമൊവില്ല. 
അത്ക് ഒറ്റക്ട ഒരു കെയിൽ മൊത്രമൊയി
രിക്ും. 
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t െരക്്ക് കടത്തിനുയം ടൂറിസ്റ്റുകള്ക്കുമായി ജലഗതാഗതന്ത്ത കപ്രാത്ാ
ഹിപ്ിക്കുക. ഇതിനായി ന്െറുകിട തറമുഖങ്ങള് ശക്ിന്പ്ടുത്തുക. ന്തക്്ക്- 
വടക്്ക് കനാല്ശയംഖലയന്ട പണി എത്രയയം കവഗയം പൂര്ത്തിയാക്കുക.
അധിക കവഗത്തില് യാത്ര ന്െയ്ാനുള്ള ഡിമാന്ഡ്ക് കവണ്ത്രയന്ണ്ങ്ില് 
ന്ക എയര് പദ്ധതിയന്ട സാധഷ്ത പരികശാധിക്കുക.

t കാല്നട യാത്രക്ാര്ക്കുയം ലസക്ിള് യാത്രക്ാര്ക്കുയം കറാഡില് 
പ്രകതഷ്ക സുരക്ാ സയംവിധാനയം ഏര്ന്പ്ടുത്തുക. എല്ലാവരുയം ട്ാഫിക്ക് നി
യമങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കുന്നുന്ണ്ന്ന്ക് ഉറപ്ാക്കുക.
 
 ഈ രീതിയില് സമഗ്രമാന്യാരു ഗതാഗത നയത്തിന്റെയയം പ്രവര്ത്തന 
പരിപാടിയന്ടയയം അടിസ്ാനത്തിലാവണയം കകരളത്തിന്ല യാത്രാസയംവി
ധാനയം ആസൂത്രണയം ന്െകയ്ണ്ത്ക്. ജനങ്ങള്ക്്ക് ഇന്നകത്തതികനക്ാള് 
കൂടുതല് ന്മച്ചമാണകല്ലാ സില്വര് ലലന് ന്കാണ്ണ്ാകകണ്ത്ക്. അത്ക് 
ലഭഷ്മാന്ണന്ന്ക് ജനങ്ങള്ക്്ക് കബാധഷ്ന്പ്ടണയം. അതിന്റെ തടക്ന്മന്ന 
നിലയില് പദ്ധതിയന്ട ഡി.പി.ആര്, സമഗ്ര ഇ.ഐ.എ എന്നിവ ജനങ്ങ
ള്ക്ിടയില് വഷ്ാപകമായി െര്ച്ചന്െയ്യുന്നതിന്ക് അവസരമുണ്ാക്കുകയാ
ണ്ക് കവണ്ത്ക്. സാമൂഹിക ന്െലവകള് കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള കനട്ട- കകാട്ട 
വികലേഷണയം നടക്ണയം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാരയംഭ നടപടികള് കപാലുയം 
പൂര്ത്തിയാക്ാന്ത സില്വര് ലലനുമായി മുകന്നാട്ടു കപാകുന്നത്ക് ആശാ
സഷ്മന്ല്ലന്നതിനാല് ന്ക-ന്റയിലുമായി ബന്ന്പ്ട്ട എല്ലാ നടപടികളുയം 
നിര്ത്തിന്വക്ാന് കകരള സര്ക്ാറുയം കപ്രാജക്്ക് മാകനജ്ക്ന്മന്യം തയ്ാറാ
കവണ്തണ്്ക്.
കെരളത്ികറെ വിെസന പ്രക്ിയയിൽ
പ്രധൊന �ങ്ു വഹിക്ുന് രംഗമൊണ്ക് ഗതൊഗതം. 

ജനങ്ങളുകെ യൊത്ര, ചരക്ു െെത്്ക് എന്ിവ 
സുഗമമൊയി കചലവു െുെഞ്ഞ രീതിയിൽ 
�ൊരിസ്ിതിെ സൗഹൃേകത്ൊകെ നെകക്ണ്തുണ്്ക്. 

നിലവിലുള്ള സംവിധൊനങ്ങകള 
ശക്ിക്െുത്ിയും ഫലപ്രേമൊയി 
ഉ�കയൊഗക്െുത്ിയും 
അവയ്ക്ക് �ൂരെമൊയി �ുതിയ സംവിധൊനങ്ങള് 
വിെസി്ിച്ചു കെൊണ്ുമുള്ള �ുനസംഘൊെനമൊണ്ക് 
കെരളത്ികല ഗതൊഗത രംഗത്്ക് നെകക്ണ്ത്ക്.
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https://luca.co.in/k-rail-kssp-note/
https://wa.me/+918590599814


കെഡികയൊ ലൂക്യിൽ 
കഡൊ.ആർ.വി.ജി.കമകനൊനുമൊയുള്ള
അതികവഗകെയിലും 
കെരളത്ികറെ 
ഗതൊഗതനയവും
എന് വിഷയത്ിലുള്ള 
സംഭൊഷണം കെള്ക്ൊം.
ഇവികെ െ്ലിക്്ക് കചയ്ുെ

https://open.spotify.com/episode/2FTy5dwsVR4ttOSiGUykir?si=85upR74wTs-J-DXg_k1g3Q&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/2FTy5dwsVR4ttOSiGUykir?si=85upR74wTs-J-DXg_k1g3Q&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/2FTy5dwsVR4ttOSiGUykir?si=85upR74wTs-J-DXg_k1g3Q&dl_branch=1


കെരള ശൊസ്ത്രസൊഹിത്യ �രിഷത്്ക് 
2021 ജൂ്ല 8 ന്ക് സംഘെി്ിച്ച 
കെ.കെയിലും കെരളത്ികറെ
വിെസനവും എന് 
വിഷയത്ിലുള്ള കവബിനൊർ 
വീഡികയൊ െൊണൊം.
ഇവികെ െ്ലിക്്ക് കചയ്ുെ

കടപ്പാട്
സിൽവർലൈൻ കേരള മാപ്പ് : മക�ാജപ് േരിങ്ാമഠത്ിൽ

മറ്റു ചിത്രങ്ൾ  : കേ.കെയിൈികറെ ഔക്യാഗിേ കവബപ്ലസറ്പ്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ പരിഷത്പ്  

https://luca.co.in/k-rail-webinar-video/
https://luca.co.in/k-rail-webinar-video/
https://twitter.com/manojkmohan/status/1411984885540028419?s=20

